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IN GOUDA STAAN WE VOOR ELKAAR KLAAR

"niemand kan alles doen, maar
iedereen kan iets doen"

#vrijwilligerswerk



Waar we in 2021 de focus hadden op het verbinden van
netwerkpartners aan het netwerk hebben we dit tweede jaar
de nadruk gelegd op de verbinding met elkaar en formele
partijen in de stad. Dat betekent dat we relevante
samenwerkingspartners uit het formele veld actief benaderen
en uitnodigen om deel te nemen.
Een veel gehoorde wens in het Goudse was de mogelijkheid je
informele initiatief te presenteren op een markt. Hier hebben
we gehoor aan gegeven. 
Voor onze tweede bijeenkomst organiseerden we een
informele zorg markt in het oude stadhuis op de markt. Hier
nodigden we naast de Goudse inwoners ook de formele
partners in het sociaal domein voor uit. De deelnemers op de
markt werden als klap op de vuurpijl aangenaam verrast door
een spontaan bezoek van onze burgemeester Pieter Verhoeve.
Een enorme sympathieke waardering voor alle vrijwillige inzet.

     Terugblik 2022



De derde en laatste bijeenkomst stond in het teken van
armoede. In toenemende mate hebben we in Gouda te maken
met de gevolgen van de oplopende kosten voor
levensonderhoud en energie. De doelgroep die een beroep
doet op de hulpverlening wordt groter. De informele
initiatieven die er zijn worden daarmee nog belangrijker. 
Deze bijeenkomst kozen we er dan ook voor veel te zenden en
te informeren. Wat hebben we in Gouda te bieden? Kennen we
elkaar voldoende? Werken we samen waar mogelijk en waar is
het nuttig elkaar te kennen en op te zoeken?

We kijken al met al terug op een mooi jaar waarin we veel
verbindingen hebben zien ontstaan,

Berthie Melissen
voorzitter IN Gouda



Netwerk
bijeenkomsten 
door het jaar 2022

Maart 2022 Thema culturele diversiteit
Gastlocatie: Huiskamer van de wijk,
Gemiva, Korte Akkeren.

Juni 2022 Informele markt: informele
partijen presenteren zich op een
zorgmarkt in de burgerhal van het
Goudse Stadhuis op de markt.

Oktober 2022 Thema armoede
Gastlocatie: Ontmoetingscentrum van
Noord.



    #1 culturele diversiteit

38 organisaties vertegenwoordigd

Inspiratie spreker vanuit Libertum

4 groepsgesprekken: thema & 
samenwerken 



    #2 informele markt

30 informele partners presenteerden
zich op deze markt

Naast de inwoners uit Gouda hebben we de formele
zorg expliciet uitgenodigd om kennis te maken met
de informele initiatieven. Er was een ruime
belangstelling en er werd veel informatie
uitgewisseld.

   ONTMOETENONTMOETENONTMOETEN      + DELEN = INSPIREREN TOT SAMENWERKEN+ DELEN = INSPIREREN TOT SAMENWERKEN+ DELEN = INSPIREREN TOT SAMENWERKEN



informele markt 2022



    #3 armoede
Meer dan 80 bezoekers
Presentatie: wat doet de gemeente Gouda?
(Best veel ;-))
14 pitches van initiatieven binnen thema
armoede
Ervaringsverhaal: leven in armoede
Ontmoeting en netwerken



         Dit jaar groeide ons netwerk
van 60 naar meer dan 80
partners, een groei van ruim 30%

Op onze website www.in-gouda.nl vind je
gecategoriseerd al onze netwerkpartners. We
voerden op verzoek van de partners een
aantal verbeteringen door zodat iedereen
nog beter vindbaar is.



Een bezoeker bleef
gemiddeld 4 minuten en
27 seconde op de
website.
De website wordt
gemiddeld 110 keer per
maand bekeken. 
'Ontmoeting' is in 2022
het best bezochte thema
op de website.
Bezoek per apparaat:
50% mobiele telefoon,
47% windows pc/laptop,
3% tablet. 

IN-GOUDA .NL



Samenbrengen en
helpen signaleren

signaleringskaart armoede
een flyer warme kamers
en werkten mee aan het boekje 'Gratis en
goedkoop in Gouda'

We ontwikkelden:



Dit doen we samen!

Berthie Melissen

Sociaal Team Gouda

Petra van Buren

Stichting Kernkracht

Sarah Looijen

Samen voor Goud

  
  



Gerard Schotanus

Burennetwerk/HipHelpt

Wanda Prins

Taalhuis Gouda

Sebastiaan Boelhouwer

Sociaal Team Gouda

  
  

Leontien Doelman

Swanenburghshofje



    ZICHTBAAR

Website 
www.https://in-gouda.nl/

Twitter
@IN_Gouda

Instagram
@in_gouda

Mail
info@in-gouda.nl

LinkedIn
IN Gouda


